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Vem aí um novo projeto de
comunicação. AGUARDE!

Cinco motivos para
você parar no dia 30
n A Reforma Trabalhista vai tirar direitos que você

tem hoje
n A Reforma Previdenciária vai comprometer seu futuro dificultando a aposentadoria
n Mostrar que os trabalhadores estão mobilizados
contra as perseguições, assédio moral e descontos
indevidos na empresa

n Mostrar à direção da Petrobras que não aceitamos a

privatização fatiada da empresa, tampouco a redução
de efetivo e o sucateamento das condições de trabalho, que põem em risco a vida do trabalhador
n Mostrar aos governos e aos trabalhadores que a categoria petroleira está comprometida com uma saída
coletiva dos trabalhadores.

Plenária de organização da greve geral

A sede do Sindipetro-RJ recebeu nesta terça (27) a 2a Plenária Unificada organizativa
da Greve Geral do dia 30 de
junho. Representantes de movimentos, entidades classistas
e sindicatos discutiram como
será feita a organização para
a paralisação da próxima sexta-feira (30). Está programado
um ato público para 17h com
concentração na Candelária.

PETROLEIRO(A), PARTICIPE DAS
ASSEMBLEIAS SOBRE GREVE GERAL
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Pessoal de folga vota em qualquer assembleia
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Tedesco e Marco eleitos para o
Conselho Deliberativo da Petros

A

chapa 43, apoiada pelo
Sindipetro-RJ e Federação Nacional
dos Petroleiros (FNP), composta por
Ronaldo Tedesco e Marcos André,
venceu a eleição para a vaga do Conselho Deliberativo da Petros, com
5.913 votos. Logo atrás, ficou a dupla
Rafael Crespo e André Araújo, com

5.416. Tedesco participou da reunião
da diretoria do Sindipetro-RJ nesta
segunda, logo após a divulgação do
resultado final do processo eleitoral. Ele propôs a construção de um
Fórum Unificado para a cobrança da
dívida da Petros, e chamou o sindicato a participar desta construção.
E lamentou a redução do número de
votantes, lembrando que da primeira
em que foi eleito, junto com Silvio
Sinedino, teve cerca de 17 mil votos
e desta vez o número de votantes não
chegou a 20 mil.
No Conselho Fiscal, a vitória foi
dos candidatos Vânia Mattos e Cardoso, com 6.577 votos, o que preocupa quanto ao enfraquecimento

GREVE conquista
vitória na Nova Rio

A empresa Nova Rio
recuou da decisão de corte de 30% da verba de
periculosidade de seus
funcionários que prestam
serviços no Cenpes após
os trabalhadores terem
feito uma greve no turno
da manhã desta terçafeira (27) na unidade da
Petrobras, com apoio do
Sindipetro-RJ.
O Sindipetro-RJ negociou com a Petrobras e a
Nova Rio reconheceu que
não tinha razão ao fazer o
corte do adicional de seus

trabalhadores e trabalhadoras antes do término do
contrato com a Petrobras
que será encerrado no próximo mês, em 24 de julho.
No acordo, a empresa
afirma também que não
haverá qualquer tipo de
punição relativa às horas
de paralisação do dia de
hoje (27), não sendo realizado nenhum desconto
relativo às horas paradas;
com relação ao reflexo da
periculosidade nas férias, o
pagamento será feito conforme legislação vigente.

da luta dos petroleiros e deixa a
categoria refém das políticas do governo e dos patrões. Os candidatos
apoiados pela FNP, Agnelson Camilo
e Adaedson Costa, conquistaram
5.313 votos, ficando em terceiro
lugar. O mandato dos conselheiros é
de quatro anos. A posse dos eleitos
ainda não tem data marcada.

Imposto Sindical

Termina nesta sexta-feira, dia 30 de junho,
o prazo para pedido de devolução da parcela
do imposto sindical recebida pelo sindicato.
Os trabalhadores e trabalhadoras que desejarem a restituição do valor devem entrar em
contato com impostosindical@sindipetro.org.
br e enviar cópia do contracheque.

Orgulho LGBT
Dia 28 de junho, há 48 anos, o bar Stonewall,
frenquentado por LGBTs foi invadido por policiais que
prenderam arbitrariamente as pessoas que estavam
no local. A resistência que se seguiu, acompanhada
de uma multidão na rua, encurralou a polícia e ficou
marcada como um dia histórico em que os LGBTs se
uniram e mostraram sua força. Neste dia queremos
reafirmar nossa luta pela diversidade, contra toda
forma de preconceito, injustiça e arbitrariedade.

www.sindipetro.org.br. (21)3034-7300/7326. Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo
Henrique, Gustavo Marun, Natália, Vinícius - (21)3034-/7307/7337. Edição e redação: Claudia de Abreu
(MTb 17.081-RJ). Redação: André Lobão (MTb 28.307-RJ). Secretaria: Ronaldo Martins. Diagramação e
Layout de Páginas: Carlos Soares (Mtb. 3698). Fotos: Samuel Tosta. Impressão: MEC. Tiragem: 16.000

PÁGINA 2

28/06/2017

Jurídico ganha ação do FGTS:

benefício é para toda a categoria

O

Sindipetro-RJ ganhou na
Justiça ação referente às
diferenças de valores sobre
a correção do FGTS referente aos
planos Verão (1989) e Collor (1990)
e meses no período de 1987-88 e
1990-91. O processo está em execução, e por isso, a ação coletiva
foi extinta, estando em execução
individual.
A ação beneficia toda categoria,
não se limitando a qualquer listagem. Excetuam-se dos beneficiários
aqueles que celebraram acordo
com a Caixa Econômica Federal
(CEF) e os que ajuizaram ações
individuais (nesse caso, devem-se
verificar os anos pleiteados em
cada ação individual e excluí-los da
execução dos anos contemplados
pela sentença coletiva).
“É importante lembrar que o

sindicato há
tempos está
recebendo
documentos
e ajuizando
as execuções
individuais.
A sentença
da ação coletiva, ainda, excluiu
aqueles que pediram desistência ou
constantes de termos de acordo que
foram juntados pela CEF no curso
do processo. Caso o petroleiro ou a
petroleira não tenha firmado acordo
com a CEF, ajuizado ação individual
ou requerido desistência, pode executar individualmente a sentença”
– informa Luiz Fernando Cordeiro,
advogado do Departamento Jurídico
do Sindipetro-RJ.
Para que isso aconteça o solicitante deve trazer a documentação

necessária (preferencialmente
em meio digital - arquivo PDF) e
entregar no jurídico junto com os
seguintes documentos: RG, CPF, PIS/
PASEP, Comprovante de Residência,
CTPS, Carta de Concessão INSS (no
caso de ser aposentado); Extrato
do FGTS dos meses em que foram
apuradas as diferenças: de Junho
87, Dezembro 88, Fevereiro e Julho
90, Janeiro, Fevereiro e Março 91.
Previamente, para verificação de
eventual adesão ao acordo, deve ser
solicitado um extrato Analítico do
FGTS em qualquer agência da CEF.
Para consultas sobre os processos, o petroleiro ou petroleira pode
acessar a página da Justiça Federal
em: jfrj.jus.br na parte de ‘Consultas
e Serviços’ e clicar em ‘Consulta de
Processos’. O número do processo é
0058683.42.1992.4.02.5101

quimioterapia, imunobiológicos
para tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriásica, doença
de Crohn e espondiolite anquilosante terão subsídio integral. Já
os medicamentos para doenças
cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias crônicas terão
coparticipação, que vai variar
entre 15% e 70%, dependendo da
faixa salarial do beneficiário. Os
medicamentos com custo unitário
acima de R$300,00 e aprovados
em análise técnica terão também
coparticipação vai variar conforme
o que ganha o beneficiário do BF.
“Nós recebemos esse material,
mas ele ainda precisa ser analisado
pela FNP. Como é público e notório,
o Benefício Farmácia da AMS da Petrobrás apresenta problemas desde
2015, empresas que assumiram a
operação do BF não conseguiram

dar conta do recado como a Global
Saúde, Funcional Card e a E-farma,
o que causou uma série de transtornos para os ativos e inativos do
sistema. Hoje temos a realidade do
reembolso que também apresenta
uma série de problemas por conta
da ineficiência e demora na resolução das questões, apesar da Petrobrás ter colocado quatro guichês de
atendimento aos usuários. Agora,
na primeira leitura dessa proposta
verificamos que a situação vai continuar problemática”, diz Roberto
Ribeiro, diretor do Sindipetro-RJ,
integrante do Núcleo 6 – Aposentados / GT Previdência.
Ainda na proposta do novo
modelo do BF, a Petrobrás propõe
a criação do serviço ‘delivery’ (entrega em domícilio), alegando assim
ter possibilidade de maior controle
sobre o processo.

Novos problemas no BF
No último dia 20 de junho, a Petrobrás enviou à Federação Nacional
dos Petroleiros (FNP), através de um
ofício (50.190/17), uma proposta de
modelo para o programa Beneficio
Farmácia (BF), com novas tabelas de
tipo de cobertura e coparticipação,
em substituição ao vigente.
No documento, segundo a Petrobrás, “a proposta é resultado de
um extenso estudo que teve como
foco a análise de benefícios análogos
oferecidos por empresas de porte
médio e grande no Brasil”. A companhia afirma que o novo modelo vai
aumentar o controle em possíveis
fraudes, melhorar a efetividade do
atendimento do associado, além de
garantir o auxílio aos beneficiários
que necessitem de medicamentos
de alto custo, entre outros pontos.
Na nova tabela, os medicamentos orais para câncer e suporte a
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Seminário inicia projeto de
comunicação do sindicato

O

Sindipetro-RJ realizou no
último sábado (24) um seminário de comunicação para
debater a imprensa sindical e a construção de um novo projeto de comunicação para o sindicato. O evento
teve início com uma mesa de debates
formada pelos jornalistas Afonso Costa (criador do Bancário Diário), Carol
Burgos (Esquerda Online), Claudia de
Abreu (Sindipetro-RJ) e Stela Guedes
(pesquisadora). A mediação foi feita
pelos diretores Gustavo Marun e Natália Russo do núcleo 1 (Comunicação
e Representação, ACT, Mobilização e
Relacionamento Externo). O debate
teve transmissão ao vivo e a íntegra
pode ser assistida no Facebook do
Sindipetro-RJ.
Durante a tarde foram realizadas
apresentações de projetos nas áreas
de comunicação e marketing, produção editorial, programação visual e
desenvolvimento web por empre-

Afonso fala sobre a importância da participação da diretoria
sas convidadas a partir da seleção
das propostas apresentadas até a
véspera do seminário, no endereço
eletrônico divulgado para este fim
nas mídias do sindicato. Diretores

Abertura com o núcleo 1

e membros da base ouviram e fizeram perguntas aos participantes.
O Seminário foi encerrado com
um animado arraial, com jogos, comidas típicas e música junina.

Confraternização no Arraiá

ACT

Canal para denúncias e sugestões
O Sindipetro-RJ criou um canal
para receber denúncias e demandas
da categoria sobre acordo coletivo.
Quem tiver denúncias de descumprimento de cláusulas ou quiser
sugerir novas formulações para o
próximo ACT, deve acessar o blog
(www.sindipetro.org.br) na aba

PÁGINA 4

Canal ACT e preencher o formulário. No mesmo local pode ser vista
a pauta da reunião de acompanhamento do ACT que acontece dias 4
e 5 de julho, enviada em abril, com
as denúncias que foram protocoladas. O sindicato vai levar as novas
denúncias que receber até lá para

a direção da Petrobras. Já as outras
demandas serão encaminhadas para
os debates sobre acordo coletivo
que vão acontecer no Congresso do
Sindipetro-RJ dias 4 e 5 de agosto
e posteriormente no Congresso da
FNP – Federação Nacional dos Petroleiros, de 17 a 20 de agosto.
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